2019 - 4

Fredag 1. nov.

kl. 20:00

Forsalg/Dørsalg 125,-/150,-

Lørdag 2. nov.

kl. 21:00

Viser

MATILDA MAGNUSSON
synger Björn Afzelius
Soul og R&B

Patrick Dorgan slog for alvor igennem på den danske musik
scene, da han med sange som ”On The Way Down” og
”Marilyn”, blev årets absolutte radiohit i 2015 og brød lydmuren
med sit forrygende sangtalent, der fik det danske anmelderkorps til at sende stjerner efter debutalbummet ”Painkillers”.

PATRICK DORGAN

195,-/225,-

Søndag 3. nov.

kl. 15:00

120,-/140,-

Fredag 8. nov.

kl. 21:00

220,-/250,-

Lørdag 9. nov.

kl. 21:00

Blues I Raschs Pakhuz

Blues i Raschs Pakhuz med Den Faste Trio, Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis,
og dagens gæst: En af dansk blues’ bedste guitarister. Hvis man overhovedet kan tale om
en skandinavisk ”Bluesmand”, må Kenn Lending være noget af det tætteste man kan komme på dette begreb. Han er født og opvokset på stenbroen i København, hvor han startede
sin musikalske karriere helt tilbage i tresserne.

Dr. Friis Blues Clinic feat.

KENN LENDING
Folk

JONAH
BLACKSMITH

Bandet evner på dragende vis at være himmelstræbende jordnære, når de hudløst ærligt
afsøger klassiske livstemaer, der ofte kredser om det nære, kærligheden og frygten for at
miste den. Glæden for livet og glæden ved at spille musik sammen udgør hele fundamentet
for det syv mand stærke ensemble.

Rock

I 2002 bragede Søren Huss og bandet Saybia ind på de danske hitlister med nyklassikeren
“The Second You Sleep”, og markerede sig lynhurtigt som et af tidens største popbands.
I dag har frontfiguren Søren Huss udgivet tre albums under eget navn, senest i 2017, hvor
han udgav albummet “Midtlivsvisen”, der fulgte kort efter hans medvirken i TV programmet
“Toppen af Poppen”.

SØREN HUSS

345,-/375,-

Søndag 10. nov.

kl. 15:00

OILLY WALLACE
Kvartet

Teater

175,-/175,-

kl. 21:00

100,-/125,-

Lørdag 16. nov.

Blues i Raschs Pakhuz

Øernes Blues Band har turneret landet tyndt i mange år. Bandet består af rutinerede
musikere, der har spillet i mange sammenhænge og mange genre, men her er det den
tunge og dansevenlige bluesrock. Repertoiret består bl.a. af mestre som: BB King, Gary
Moore, ZZ Top, The Blues Band og andre. LINE UP: Danny Wickmann Wouters (Rosewood)
(harpe, sang), Ken Damkier (guitar), Carsten Milner (trommer) & Jan Hvitved (bas).

ØERNES
BLUES BAND
Pop i Raschs Pakhuz

Til trods for sin unge alder, har Hjalmer allerede et væld af koncerter i bagagen. Nu vælger
Hjalmer at skrue ned for tempoet og op for intimiteten, når han til efteråret drager ud på en
omfattende akustisk tour med guitaristen Simon Luth. I et ydmygt og intimt set-up skærer
Hjalmer helt ind til benet, og inviterer sine fans ind i det rum, hvor musikken begynder
– nemlig med Hjalmer, en guitar og intet andet.

HJALMER

kl. 21:00

FÅ BILLETTER

195,-/225,-

Lørdag 16. nov.

En forestilling om fattigdom og frisind, hvor vi kommer tæt på et fattigt, dansk fiskersamfund
i slutningen af 1800-tallet. De stærkt troende fiskere konfronteres med et på overfladen
åbent, grundtvigiansk samfundssind hos det velstillede borgerskab, som gerne vil redde
dem, men som i virkeligheden ikke tilbyder nogen social opstigning i hierarkiet. Inspireret af
historiske hændelser samt af Hans Kirks roman ”Fiskerne”.
Arrangør: Teaterforeningen Bornholm

SALT

kl. 19:30

Fredag 15. nov.

Oilly Wallace medvirkede i en ung alder på alt-saxofon den norske trommeslager Snorre Kirks
album Europa, der blev udgivet i 2014. Albummet blev nomineret til ”Årets danske udgivelse”
ved Danish Music Awards Jazz 2015. Wallace udgav herefter i december 2015 debut-EP’en
Fiol Sessions, hvilket bl.a. medførte en nominering som ”Årets nye jazznavn” ved Danish Musik
Awards 2016. LINE UP: Oilly Wallace (altsax), Johannes Wamberg (guitar), Anders Fjeldsted
(bas) & Frands Rifbjerg (trommer).

Jazz i Raschs Pakhuz

150,-/175,-

Mandag 11. nov.

Det er blot et år siden, at Clara udgav sit debutalbum, ”August Eighteen”. I løbet af det år,
der er gået, har hun indtaget scenerne til bl.a. The Voice i Tivoli og på landsdækkende tv
til P3 Guld, hvor hun ligeledes var nomineret som Året Nye Navn, ligesom hun også var
det til Zulu Awards. Hun har modtaget DPA’s talentpris for kommende sangskrivere, og
flere medier har fremhævet hendes talent. Kendt for numrene ”Crazy”, ”What They Say” og
”Can’t Fall Asleep”.

Pop

CLARA

kl. 23:00

60,-/100,-

Søndag 17. nov.

kl. 13:00

100,-/125,-

Onsdag 20. nov.

kl. 19:00

FÅ BILLETTER

For børn

Kalle & Mek Peks
ABE TOUR
Foredrag

kl. 20:00

80,-/100,-

Fredag 22. nov.

kl. 20:00

75,-/100,-

Lørdag 23. nov.

kl. 16:00

300,-/300,-

Lørdag 23. nov.

JAKOB OLRIK

Cactai Road er en el-akustisk trio fra den skånske muld. Tunge takter blandet med slideguitar
og halvakustisk bas tilsat sang med eget særpræg. Med påvirkning fra blues’en i de amerikanske sydlige stater og fra folkemusikken mod nord skaber Cactai Road sin egen ”roots” lyd. Hertil
kommer selvkomponerede tekster og melodier. LINE UP: Jasmine Lyhagen (sang, slagtøj &
guitar), Micke Nilsson (slideguitar & sang) & Jerker Wennström (halvakustisk bas).
BEMÆRK STED: Kulturhuset FREM, Svaneke Bio, Brænderigænget 10, 3740 Svaneke

Blues

CACTAI ROAD
– i Svaneke

Teenage Love bestående af Anna Lidell (DK) og Katy Gunn (USA) har legende tekster
og melodier, lækre beats og et overflod af violinharmonier inspireret af Katys baggrund fra
klassisk musikkonservatorium. Spring & I er en elektronisk duo bestående af Ditte Angelo
og Marie Friis, hvis beats slår lige i mellemgulvet, og med elektrisk guitar og stærke, skæve
vokalharmonier skaber de et fængslende frirum med musikken, hvor der både er plads til at
danse og lytte eftertænksomt efter.

Pop i Raschs Pakhuz

TEENAGE LOVE
+ SPRING & I
Julekoncert

CAROLINE HENDERSON
– i Rønne Kirke

FÅ BILLETTER

80’er pop

215,-/270,-

kl. 15:00

150,-/175,-

Søndag 24. nov.

kl. 15:00

100,-/120,-

Fredag 29. nov.

kl. 20:00

Jazz i Raschs Pakhuz

JAN LUNDGREN
Trio

kl. 13:00

40,-/60,-

Lørdag 30. nov.

kl. 21:00

80,-/100,-

Søndag 1. dec.

kl. 15:00

120,-/140,-

Lørdag 7. dec.

kl. 20:00

225,-/250,-

Onsdag 11. dec.

kl. 19:00

275,-/275,-

Lørdag 14. dec.

kl. 20:00

125,-/150,-

Fredag 20. dec.

Jan Lundgren er en af de mest prominente pianister i Skandinavien, en stor traditions
bærer og et stærkt bindeled mellem fortid og nutid. Jan Lundgren kombinerer svensk
folketone inspireret af Jan Johansson med elementer fra de bedste amerikanere, så som
Hank Jones og McCoy Tyner. Spillestilen er velovervejet, melodisk og meget rytmisk med
et fantastisk anslag.
LINE UP: Jan Lundgren (klaver), Mattias Svensson (bas) & Zoltan Csörsz (trommer).

Soul

HENRIETTE ENGELHART
– Solokoncert med backingkor
Pop

HANNE BOEL

295,-/340,-

Lørdag 30. nov.

Efter at have turneret i 20 år med forskellige historier er Drums
Across nu aktuel med en koncert, hvor sangene er indøvet på
forhånd, men hvor det musikalske arrangement bliver til på stedet.
Klavess Borris og Lars Storck er multiinstrumentalister, så ved hjælp
af kaospedaler og sampling på scenen, guitar, bas, keyboards og
alverdens percussion vil publikum opleve kreativitet på stedet.

DRUMS ACROSS
Rock

FRIBYTTERDRØMME
Support: New Different

Dr. Friis Blues Clinic feat.

SØREN RISLUND
& SIMON JUL

SING SING SING
”Kind Of Christmas”
Comedy

THOMAS
WARBERG
ÅRETS BORNHOLMSKE
DOBBELTKONCERT

EXPECT NO MERCY

+ LONG BALLS

Skilsmisserne, sneen, sovsen, stressen og sorgerne – og alt det sjove, selvfølgelig. Julen
rummer det hele, og vi kan lige så godt overgi’ os. Der er blevet kigget lidt i gemmerne, der
er spolet lidt fremad, og i Sing Sing Sing-ånden serveres det hele med den velkendte Sing
Sing Sing-lyd, glimtet i øjet og de håndspillede og personlige sange samlet i dét, de selv
kalder for ”en anderledes julekoncert”. Med Ivan Pedersen, Nina Forsberg, Alex Nyborg
Madsen, Sascha Dupont Connor og Søren Jacobsen.
Vi lever i en verden, hvor alt handler om at være perfekt. Og vi skal dele det! Men hvorfor?
Er det egentlig dét, folk vil se? Hvad med dagene, man har spildt kaffe på skjorten? Eller når
man har siddet til et helt møde med toiletpapir på skoen? En af tidens absolut skarpeste og
mest teknisk overlegne komikere er klar med nyt one-man show. ”Perfektion, overskud og
andre lorteord” er titlen, og navnet er naturligvis Thomas Warberg.
Glem alt om julehygge og kravlenisser når to af Bornholms mest garvede rockbands spiller op
til kæmpefest med god gammel Rock n’ Roll. Oplev EXPECT NO MERCY, som startede i 1987
som en kvartet bestående af Kalle Brandt (vokal), Bjarne Hjorth Hansen (guitar),
Lion Kure (bas) og Ruben Hjorth Pedersen (trommer). Og oplev Bornholms bedste boyband
LONG BALLS med Andreas Borne (guitar og sang), Benny Tufvesson (guitar, mundharmonika
og sang), Thomas Rothe Wollny (trommer og sang) og Ralle Eskesen (bas og sang).
Kom og fest julen i gang! Wonderfestiwall & Musikhuzet
præsenterer et fedt line-up!

kl. 21:30

OBS: Aldersgrænse 16 år.

100,- (Kun dør)

Onsdag 25. dec.

kl. 23:00

100,-/150,-

Torsdag 26. dec.

kl. 20:00

20,-/40,-

Lørdag 28. dec.

kl. 21:30

’220,-/250,-

Fribytterdrømme udgav deres tredje album ”Skin” i oktober,
hvorfra singlerne ”Hallusignaler” og ”Det Skinnende feat. Lydmor”
allerede har markeret en ny eklektisk tilgang til bandets musikalske
udtryk. Stilen er stadig psykedelisk, om end årtiet har ændret sig fra
70’erne til 90’erne, hvor især Manchesters klubscene deromkring
har været inspirationskilde.
Blues med Den Faste Trio og dagens gæster: Søren Rislund og
Simon Jul. Som traditionen byder: ”Op under Jul”! Folkeejet Søren
Rislund fra Totalpetroleum og Simon Jul AKA Fissan Poulsen fra
Banjos Likørstue brænder æbleskiverne, drukner kravlenisserne i
glögg og prøver på alle tænkelige måder at varme stemningen op
på lummer vis for at sikre, at der i år skal saltes på fortovet til jul.

Blues

Pop

Den lokale sangerinde Henriette Engelhart spiller en koncert
med sine egne numre, denne gang i helt transparente og intense
versioner – med Henriette på sang og elpiano og et lækkert
kvindebackingkor. Backingkoret er alle kvinder, der har været til
audition og er blevet optaget på sangforløbet Good Vibes 2019.

Hanne Boel er genforelsket i at gøre det, hun er bedst til og elsker mest, nemlig at synge
sammen med dejlige musikere for et publikum. Målet er at give en fantastisk oplevelse og
en lille smule at tænke over. Publikum kan forvente en kombination af det prøvede, det
nye, det soulede, det blusede og det jazzede – alt det, som har gjort Hanne Boel til den
sangerinde, som hun er i dag.

For børn i Raschs Pakhuz

Rock

Til en julekoncert med Caroline Henderson opstår der en helt
særlig stemning af hjertevarme i kirkerummet. Publikum bliver
fyldt op af den smukke musik, hvor både gamle klassikere og
velkendte julesange er på repertoiret.
BEMÆRK STED: Sct. Nicolai Kirke, Kirkepladsen 20, Rønne
Arrangør: Lions Club Rønne

Hit med 80’erne er klar til endnu en tur rundt i landet med sangene fra det, der bliver kaldt
danskrockens guldalder. Numrene fra dengang orkestrene på hitlisternes øverste pladser
hed Tøsedrengene, Dodo & The Dodos, Rocazino, RayDeeOhh, TV-2 og News. Dengang
Ecco-sko og pastelfarvede habitjakker var det, der vel i dag ville blive kaldt mega nice.

kl. 21:00

Søndag 24. nov.

De to børnevenlige, kendte og musikalske spasmagere er gået sammen om at lave et vildt,
skørt, sjovt og svingende børneshow. Børnene kender Kalle fra Ramasjang serien ”Kalles
Danmarkstur”. Mek Pek har igennem de sidste 25 år spillet børnekoncerter med Habbasutterne og de store Åh Abe koncerter. Så han er kendt af alle forældre, bedsteforældre og
børnene kender I hvert tilfælde hans version af Åh Abe, der gjorde sangen landskendt.
Hvem er den eneste ene? Vi vil så gerne elske og blive elsket. Men i den indladende fase,
har vi en tendens til at særligt fremhæve en side af os selv. Og vi bruger det, vi har haft
succes med. Det er helt naturligt, men det har også sine faldgrupper. Med sit nye show
DEN ENESTE ENE, undersøger forfatter og foredragsholder Jakob Olrik hvad der sker,
når vi forelsker os og søger efter kærligheden.

191,-/191,-

Fredag 22. nov.

I snart 20 år har den svenske visesangerinde Matilda Magnusson
(f. 1986) været inspireret af Bjørn Afzelius og sunget hans sange.
Med inderlige fortolkninger, nærvær og anekdoter holder hun liv
i arven fra den folkekære artist, hvis sange stadig er højaktuelle,
hvad enten budskabet er kærlighed eller politisk og social
retfærdighed.

CLUBBING

CHRISTMAS
CLUB BANG
BANG LIVE!
Jam aften i Raschs Pakhuz

CHRISTMAS JAM
Pop

INFERNAL Technotombola
+ DJ efterfest

Denne aften inviterer Musikhuzet til Club Bang Bangs årlige Christmas Special! Siden 2007 har folk hvert år strømmet til Musikhuzet
for at være med til dette uforglemmelige event! Musikhuzet har alle
de forgangne år været pakket til bristepunktet. Aftenens LINE UP:
TBA. Undgå udsolgt, spar penge og undgå den vanvittige kø ved
at købe din billet i forsalg! OBS: Aldersgrænse 18 år.
På med nissehuen og find bjælderne frem! Kom til julehygge
og jam. Alle, der har lyst, kan gæste scenen og optræde med
deres eget band, solo eller sammen med husorkesteret!
Optrædende jammere har fri entré.
Paw & Lina har besluttet at de i år vil gi’ bornholmerne muligheden for at få smadret mellemjulen med et brag af en fest lige op
til nytårsaften. Når Infernal entrerer scenen bliver det med fuld
energi, en gennemført æstetik, smukke kostumer, specialdesignet
scenografi og ikke mindst bas-arm til alle.

Musikhuzet forbeholder sig retten til at flytte arrangementer fra Raschs Pakhuz til Musikhuzet og omvendt.
Hvis ikke andet er angivet: DØRENE ÅBNES 1 TIME FØR
MUSIKHUZET TAGER FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER OG TRYKFEJL
Entré er incl. billetgebyr – ekspeditionsgebyr kan tilkomme

VEND

